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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Criado em 1973 no âmbito da então Direcção-Geral dos Assuntos Culturais, o Fundo de

Fomento Cultural (FFC) é um fundo autónomo que se rege pelo Decreto–Lei n.º 102/80, de 9 de

maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto–Lei n.º 114/87, de 13 de março.

Tem como atribuições prestar apoio financeiro às atividades de promoção e difusão dos

diversos ramos da cultura; subvencionar ações de defesa, conservação e valorização dos bens

culturais;subsidiar a realização de congressos, conferências, reuniões, missões e outras

iniciativas de natureza cultural; custear a divulgação, interna ou externa, dos programas e

realizações culturais e artísticas; financiar estudos e investigações de carácter cultural assim

como conceder subsídios e bolsas para outros fins de ação cultural.

Atualmente gerido pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC),

entidade tutelada pelo Ministério da Cultura, agestão financeira do Fundo de Fomento Cultural

(FFC) está subordinada às disposições legais aplicáveis aos Serviços e Fundos Autónomos, nos

termos do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, pelo que, segundo este mesmo diploma “Os

serviços e organismos deverão ainda elaborar um relatório anual sobre a gestão efetuada, com

uma rigorosa discriminação dos objetivos atingidos e dos recursos utilizados, bem como do grau

de realização dos programas, o qual será aprovado pelo ministro competente.”

Até ao momento, os apoios concedidos pelo Fundo de Fomento Cultural em 2019 ainda não

foram publicados.

Assim, considerando a importância de conhecermos, em concreto, quais os apoios financeiros

concedidos no âmbito deste Fundo em 2019 e dado que os prazos legais da divulgação deste

relatório já foram há muito ultrapassados, o Grupo Parlamentar do PSD vem, por intermédio de

Vossa Excelência, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, requerer

à Ministra da Cultura que nos seja facultada uma cópia do Relatório de gestão do Fundo de

Fomento Cultural de 2019 aprovado pela Senhora Ministra da Cultura.



Palácio de São Bento, 20 de maio de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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